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 تاهّمالاو ءابالاو نيملعملا لإ

 ةغللا زّزعي دْرّسلا اذه .تاياكحلا دّرَس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 كنع ردصي امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوقلتي يتلا ةّيبرعلا

 ةياكحلا مهفو تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّبعم تاكرح نم

 دق سردلا ةعاق يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا ْنْوٌريس لافطألا .اهسفن
 .الامجو ٌةّيويح ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا

 ءانثأ يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق «لواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف
 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ٍددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق

 ةّيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس
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 .قوشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 دنع ْفّقوت ؛ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم لك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا إرقإ

 .ةلتسأ لأساو ةروصلا نع ثّدحتو «ةفلتخم ةحفص

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع ْبَّرَدت »

 يف ةفلتخملا تاّيصخشلا َراوُدَأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف ْرّكف»
 .ةياكحلا

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ْبّردت »
 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءائيزح ةياكحلا

 .ةياكحلا عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ٌمدختسإ ©



 اورّكفي نأ لافطألا نم ْبلطاو هتحت كعبصإ ْرِّرم «ناونعلا أرقت ْذِإ ©

 همهتاعثوت نع مهلأسإ :ةياكحتلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف

 .ٍلْصَفلا ٍةروُبَس ىلع تاعقوتلا كلت ضعب ْنّودو

 ةياكحلا ةءارق ءانثأ ىف

 .هرّوص لافطألا ىري ثيحب باتكلا ِكسمإ »
 «ةفلتخم اًناوصأ اًمدختسم «ةيَّلسم ةقّوشم ةقيرطب ةياكحلا |رقإ»

 ىلإ ْذَع .لعفت امب عتمت عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع ٌصرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعّقوت

 ىلع دعاسي روصلا لّمأت َّنأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ْثَّدحت ©
 .ثادحألا مهف

 ةّنعملا ةّيصخشلا ىلإ ْرِشَأ «(تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع ©

 .مّلكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا مث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب ٌعجار»

 .اهل مهمهف ىدم نم ققحتتل

 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ ْدُع ءةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب #
 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم

 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ْبلطأ

 .هب نوموقي يّنف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةّيليثمت وأ اهنومسري
 مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اّيفاك اًنقو ْمِهِطعأ
 يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك اذإ

 .ةياكحلا
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 ثانشبل ف عيل



 ”ةبوبحملاتاباكحلا“ |١

 ناريغَصلا ناّينجلا
 ءاذحلاَو

 ”ةلهسلا ةفلاطملل“ دربيديل ةلسلس

 ولح ىول كس ةدّيسلا : اهتياكح تذاعأ
 فياثمول ترّور :٠ موسرلا عّضَو

 انذاك تتانكسبل ةببتككم



 ءاَّذَحلاو ناريغَّصلا نايّئجلا

 .هتجْوَر
 .ةيِذَخألا 1 اًرهام ٌءاَّذَحلا َكِلذ ناك

 اًريقُف ناك ُهنِكلو اَريثَك ُلَمْحَي ناك





 ُحِبْضُيَس ُهّنَأ اَذَحلا َفَرَع مالا نم ٍمْوي يفو

 .ٍةَدحاو دلة ريع هدْنِع يَ امنا ؛ِلَمَع نود

 ءاذج مثشل الإ ينلأل يللا خي ةقطقلا وع
 .طقف ٍدحاو

 اهَكَرَتو ءدْلجلا َةَعْطَق ُءاَذَحلا ّلَّصَف ءاسّملا يف

 حابَص يف ًءاذح اهطيِخَيِل ِناَكّذلا يف هيَلواط ىَلَع
 1 .يلاّتلا ميلا

 .مانَيِل َبَهَّدو َكانُه اهّكَرَت





 .مْوّنلا ِةَقْرَغ ىَلِإُدَعْصَي َوُهو اًئيِزَح ُءاَذَحلا ناك
 ٍدْنِجلا ةَعطِق ٌتْلَّصَق َمْويِلا» :ٍنْزُحِب هِتْجْوَرِل ّلاق

 ُطيِحَأَس ًءاذح اهْنِم ُتْلَّصَق .انَدْنِع يتلا ًةَريخألا
 اذه عيب ْنَأ َدْعَب ُلَعْفَتَس اذام يِرْدَأ الَو .اَدَع
 («.ءاذجلا





 اركاب يلاّثلا مْوّيلا حابص يف ُءاَذَحلا َّضَهَن

 .هناَكُذ ىلإ َبَمَّذو

 اهكركو اهّلَّصَف يتلا ٍدْلِجلا َةَعْطِق طيِخَيِل َبَهَّذ

 .ِةلواّطلا ىَلَع
 .هتلواط ىَلِإ َرَظَت امَدْنِع ٌءاَذَحلا سِهَد

 .ةَلَّصَفُملا ٍدْلِجلا َةَعْطِق َّدَجَو ام ُهَنَأِل سِهَد

 . عيل اًرهاج اًليمَج ًءاذجح اهئاكت ُءاَذَحلا َدَجَو





 :ةَسْهدب ِهّْيَلِإ َرظَنو ءءاذجلا َلَحَأ ٌءاَذَحلا

 .ٍةَراهَمِب ٌعوُتْصَم هنأ َدَجَوَف اديب ِهْيَلِإ ٌرظَ
 .هِتَجْوَر ىَلِإ ءاذجلا َلَمَح م
 :ثّلاقو «ءءاذجلا ىَإ ُهَتَجْوَر ْتَرَظَت

 ٌعوُنضَم ُهَّنِإ .يتايح يف ُهنْيَأَر ٍءاذح ُنَسْحَأ اذه»

 «.ةَراهَمِب

 الو ءكاذجلا َكِلَذ طاخ ْنَم ٌءاَذَحلا َفَرَع ام
 قفا نب عا 802 نوع
 .هتجور تفرع





 َيِرَتَْتِل ٍناَكُذلا ىلإ حابَّصلا َكِلذ ٌةَدّيَس ثءاج
 (.ًءاذح

 ءهِتَلواَط ىَلَع ُهَدَجَو يذلا ًءاذجلا ُءاَذَحلا َلَمَح

 .ُهاّيِإ اهارأو

 ٌلَمْجَأ ام» :ءاذجلا ِتآَر امَدْنِع ٌةَدّيَّسلا ِتّلاق
 (.يتايح يف ُهَنْيََر ٍءاذح ُلَمْجَأُهَّنِإ !ءاذجلا اذه و
 ل هس

 .اهكيغأت «ءاذجلا ةَدْيَسلا ِتَسَِل

 نْمّثلا نم نم رثكَأ ِءاَذَحْلِل َتَكْفَدُف ارك اهكعأ

 .ُةَبلَط يلا
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 .ٍقوُسلا ىَلِإ َلّرَتو لاملا ُةاَّذَحلا َّدَحَأ

 .ِنْيَءاذَح ْنّصِل يفي اَدْلِج ٍقوُسلا َنِم ىَرَتْشإ
 ىف هياراط ىلع كيتو هواسغلا يفةلجلا لقت

 ناّكّدلا

 يف ِنْيَءاذِح ُهْنِم طيِخَيِل ءهِيَلواط ىَلَع ُهَكَرَت
 ا .َمانيِ َبَمَد مَ .حابَّصلا
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 ىَلِإ َبَمَدو ءحابّصلا يف اًركاب ُءاَذَحلا ضع
 .هناكَذ

 ىَلَع ُهَكَرو ُهَلَّصَف يذلا «َدّْلِجلا ًطيِخَيِل َبَهَذ

 .ةَلواّطلا

 .هتَلواط ىَلِإ َرَظَن امَدْنِع ٌءاَذَحلا ّسِهَد

 ِنْيَليِمَج ِنْيَءاذِح ٍدْلِجلا َناكَم َدَجَو ُهَنَأل شهد

 هْبَلإ ٌرظَنو ءهْيَدَي 3 ًءاذح َلَمَحَف .عيبْل ٍنيرهاج

 «.ٍةَراهَمِب ب ٌعوُنْضَم ُهَنِإ !ُهَلَمْجَأ ام» :لاق ّه ُّ اَدّيَج





 يرتْشَيِل ححابَّصلا كلذ ناكّذلا ىَلِإ و ءاج

 .امُهاَيإهارََو ٍنْيَءاذحلا ُءاَذَحلا َلَمَح

 امُهَّنِإ !نيءاذجلا ِنْيَده َلَمْجَأ ام» :ُلُجَّرلا لاق

 ناذه يبَجْعَأ .يتايح يف اُهنْيَأَر نِئَءاذِح ُلَمْجَأ

 «.امهيِرتْشَأَسو اريك ا ناءاذجلا

 َنِم َرَثْكَأ ِءاَذَحْلل َعَقَدو ٍنْيَءاذجلا ُلُجَرلا َدَت

 .ُهَبَلط يذلا *





 .ٍقوُسلا ىَلِإ َلّرَتو لاملا ُءاَّذَحلا َّدَحأ

 ٍةعبزأ عْنُصِل يفكي اًدلج ٍقوُشلا ّنِم ىَرَتْشإ

 يف ِهِتَلواط ىَلَع ُهَكَرَتو ءاسّملا يف َدّلِجلا َلَّصَق

 .ناَكَدلا

 .حابشلا يم ةيلدك ةئيعجتز عكر اط لغات
 .مانَيِل َبَهَدو كانه كرت

 اذن





 ءاّركاب يلاّثلا مويلا حابَص يف ُءاَذَحلا َضَهَن

 .ِهِناَكُذ ىَلِإ َبَمَذَو
 ىََع ُهكْرتَو َُلَصَق يذلا َدلجلا ةعيخَيِل َبَهَذ

 .هتلواط

 .هتلواط ىَلِإ َرَظَن امَدْنِع ُءاَذَحلا ّشِهَد

 ةيذخأ ةَعَبْرَأ ٍدلِجلا ّناكم َدَجَو ُهّنَأِل شهد
 .عيِل ةَرهاج

 .اًديَج يل رَظَنو هْيَدَي َنْيَب ًءاذج َلَمَح

 «.ٍةَراهَمب ٌعوُنْضَم ُهَّنِإُهَلَمْجَأ ام» :لاقو ِهّْيَلِإ ٌرَظَن

 ا





 ةٌكديو اسك لك ْلّصَقُي كالا د ناك اذكَمو
 .ِناّكَذلا يف هِيلواَط ىَلَع

 ها

 ٌةَيِذْحَأ ِدْلِجلا َناكَم ٌدِحَي ِةَّرَم ّلُك يف َناك ُهّنِكلو

 .عيبلِ ةرِهاج ةليمج

 .ٍقوُسلا يف ةَيِذَحَأ نَسْحَأ ٌةَيِزَخَألا هِذِه تناك

 ْنِم ْمُهتَيِذْحَأ اوُرتْمَيِل ُءابْغَأْلا ٌساّنلا َءاجَق
 هناك
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 .اًريخك الام حيزيو ةيزخألا عي ري ُءاَذَحلا ّلظ

 يع راصو هاّريِثَك الام ٌءاَذَحلا َحِبَر

 ةيزخألا كل َْضَ ناك نم فرع ام نك

 ُهَل ةَليمَجلا

 :هِتَجْوَرِل ٌءاَذَحلا ّلاق «يلايلا نم ٍةَلْيَل يفو

 انل ُطيِخَي ْنَم ىَرتَِهََّْللا وزه نْيَرِهاس ٌلظَنسا

 «ةليمجلا ةَيِذْحَألا هذه
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 ول

 اياور ْنِم ةّيواز يف ُهْتَجْوَرو ُءاَذَحلا ًابتخإ
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 ارظَتْناو ءسبالّملا ٍضْعَب َءارَّو ٍناِجْوّزلا ًابخإ

 :ءودهب





 َتَدَح امَق ءاليوَط انفو ُهَتَجْوَرو ُءاَذَحلا َرَظَْلِ

 الب َةَرْشَع َةَيَدلا ٌةَعاّسلا ٍِتَقَد امَدْنِع ْنِكلو

 .ِناّكَّذلا باب َحَتَْلا

 .ِناريِغَص ِناَيَنِج ُهْنِم َلَحَدو ءٍءودُهب ُباَبلا َحَتَمْن

 امُهُمادْقَأ ثّئاكو َهَقَّرَمُم 5 نيَتجلا ٌُبايِث ثئاك

 .ةَتَجْوَرو َءاَّذَحلا ِناّيْنجلا ىأر ام

 بكامل ةَيواّزلا يف ِنْيَمِبَتْحُم هْتَجْوَرو ٌءاَذَحلا ناك
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 انفي





 آَدَبو ةَلِواَطلا ىَلِإ ٍناريِغَّصلا ٍناَيَِحلا َدِعَص
 .لّصَمُملا ٍدْلجلا نم ةَيِذَحَأ ٍناطيْخَي

 امهنلإ ةلقني ةاذحلاو «ةيذخكلا ناطيختت اناك

 .ٍةَعْرُسو ٍةَراهمِب ةَيِزْحَأْلا ٍناطيْحَي اناك
 ٍنْيَتجلا ٍةَراهَم ْنِم ُهَتَجْوَرو ءاَذَحلا َشِهَد

 .امِهِتِعْرُسو

 .ِناَكّذلا َنِم اجرح ةَيِذْحَألا عيمَج الَمْكأ نأ َدْعَب
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 امَْيَب يلاَثلا موّيلا حابَص يف ِهِتَجْوَرَل ءاَذَحلا لاق
 وصل ٌلُكأَي ناك

 ؟ِنْيَريِعَّصلا نينجا َيِفاكْنل لَْفتْنَأ ْبِجَياذام»
 «.يتجلا ٍلْضَفبِنايَعَو ناديعس ُنْحَت

 نأِل ؛ةَديِدَج ايات اميل ْعَنصَنا :ٌةَجْوّرلا ِتياَجْأ

 اًضْيَأ امُهَ ٌعَلْصَتو .ْمَحَن ْمَحَن١ :ُءاَذَحلا ّلاق
 « .ٌةيِفاح امُهَمادُقأ َنأِل ؛ِنْيَديِدَج ِنْيَءادِح
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 اًبايث ِنْيَريْعَّصلا ِنْيينجْلِل ُْتَجْوّرو ُءاَذَحلا َعَنَص

 .ٍنْيَديدَج ٍنْيَءاذحو ةَديِدَج

 ٍنْيَءاذح ُهْنِم َمَنْصيِل ٍدْلِج َنَسْحَأ ُءاَذَحلا رات

 انايل





 ٍنْيئرْتَسو ِنْيَصِيِمَق ءاَذَحلا رو فطاخ

 .نْيَريعَص (نْيئولَطنَب) ِنْيَلاوْرِسو
 شامقلا ّنِم ِنْيَصيِمَقلا ِءاَذَحلا ةيوا :تطاخ

 َّنِم ِنْيَلاوُرّسلاو ِنْيئَرْثُسلاو «ليمجلا ضبا

 .ليمقتلا رشحألا نامقلا

 .ٍةَريبك ٍةَراهَمِب اهتطاخ

 ع لك يف ءارنح ةَكير ْتَعَصَوَو

 ين + 0 رع نيد
 وكس ةاضني بروج امل ثبست





 ٍنْيَءاذحلاو بالا َمْنُص ُهْتَجْوّرو ُءاَذَحلا َلَمْكَأ

 .ديعلا ِةَلْيَل يف

 يف ِةَلِواَّطلا ىَلَع اهاعّضّوو داهَعْنُص الَمْكَأ

 .ِناّكَّذلا

 .ِناَكدلا اياوٌر ْنِم ةيواز يف ِناِجْوَّزلا اتا َمُ

 .ِءودُهي اًرظَتْناو ةَيِواَّزلا يف اهو
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 َحَتَمْلا البل َةَرْشَع َةَيزَتلا ٌةَعاَسلا ِتَّقَد امّدْنِع

 .ٍةَعْرْسب ناّيتِجلا لحد ءيودهب ٍناَكَّدلا ُباب

 .ةَيِذَخَألا اطيخَيل ةَلوَطلا ىَلِإ ٍِناَينجلا َدِعَص
 .ةَلواّطلا ىَلَع َدّلِجلا ادّجو ام ْنِكلو

 َكليمَج َةَريعَص اًبايث ِةلواطلا ىَلَع ادَجَو
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 .ِنْيَءاذحلاو باَيَّثلا ايأَر امَدْنِع ِناَيَنِجلا ٌسِهد
 .نيَءاذجلاو باتا ايأَر امَّدْنِع اريك احر
 .ٍةَعْرْس ٌةَديدَجلا َباَيتلا ِناَيَنِحلا سبل
 اوتو :شيبأ اضييك امكلي داو لك كب

 .ضيْبأ اًبَروَجو ٌءارْضَح ةوتسو ضخ

 .نيتليمجملا نْيتعَبفلاَو نّيليمَجلا نْيَءاذجلا اسبلو
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 امهْيَءاذِحو ٍةَديدَجلا امهبايثي ِناَيْنِجلا َحِرَ
 .نئكيدجلا

 هدو ىف 4 ةإ ف كو عب

 .ايْنَعو اصقَر
 2 ه6 م مخ ع نع
 !انايادهو انِسبالّمب !انالحأ ام رظنا رظنا»

 «!ٍقيرَّطلا يف بعلن اّيَم !يقيفَر اي صُفْرَ ايه
 و 0 7 5 -

 ٍناصَقْرَي امهو ءِناكَدلا نم ٍناّيْنجلا جرو
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 اَدَبَأ ِهْيَلإ اداع امو ءِداَكَّذلا َنِم ٍناينِحلا َجَرَت

 .امُهَدْحَو ُةْتَجْوَرو ٌءاَذَحلا ّيقبو

 .رفشلا لك نْيََِقِنْيَديعَس امُهَدْحَو يق









 «ةبوبخملا تاياكجلا» ُةَلِيْلِس

 ةعبّسلا مازقألاو جلَّتلا ضايب ١-
 درولا ةرمحو جلثلا ضايب -؟

 شحولاو ةليمج -
 ها 3

 هتطقو يزمر -0
 ةجاجّدلاو لاتحملا بلعتلا -5

 ةريغّصلا
 ةريبكلا ةتفّللا -7

 قلو ءارتحلا لل
 ناديعج -4

 ءاّدحلاو نار يغّصلا نايثجلا ٠١
 ثالثلا تازنعلا ح1

 ةمزجلا وبأ ٌدهلا 7
 ةمئانلا ةريمألا - ١
 لزتوبار -4

 َيِهّلاِرعَّشلا تاذ ١-

 ةثالثلا بابّدلاو
 ءارمحلا ةريِغّصلا ةَجاَجَدلا 15

 ةيلوصافلاو ماس /١١-
 لوقلا ةّبحو ةريمألا -

 ةّيرحّسلا ردقلا 4

 مي 1
 ّيبهذلا توكتكلا ١
 ا 11

 هير دام ذل
 ةعبّسلا نايدجلاو بئذلا -1
 بيرغلا رئاطلا 6

2 
 ريغَّصلا اموت -7
 روطاربمإلا بوث -8

 ةريغّصلا رحبلا سورع -
 ةّيبهّذلا ةَّرولا ٠
 فيّرلا رأفو ةنيدملا رأف ١-

 ةّريهُز
 ةباغلا قيرط -"“
 لبجلا ريسأ "4
 ريغصلا طاّيخلا "6
 ٌزوإلا ةيعار - "7

 جللا ةكلم -"
 ةبيجعلا ةبلعلا "8
 راثلا رئاط -"
 همر ةئيلم - 0

 ناحلألا ريمأ 4


